
 جامعة المنصورة     

 ة ـــــــة التربيـــــكلي    

  ىـــار الشخصــــان االختبـــــتوزيع جل                إدارة الدراسة واالمتحانات

 9191/  9109للطالب املرشحني لكلية الرتبية فى العام اجلامعى 

  9109/ 9/  7  السبتوم ـــــــي

 المكان رقم جموس  رقم المجنة  القسم
 إلى  من

  )قاعة التدريب( الدور الثانى عموى ١٠9غرفة رقم  256 929 2 تربية عام
 )قسم المناهج وطرق التدريس(

 ( الدور الثانى عموى ١49غـرفة رقم ) 768 649 6 تربية عام
 )الجناح االوسط(

 ( الدور الرابع عموى 596غرفة رقم ) 896 769 7 تربية عام
 ية()قسم الدراسات االجتماع

 ( الدور الثانى عموى ١24غـرفة رقـم ) 94٠8 9289 99 تربية عام
 )قسم الصحة النفسية(

 ( الدور الثانى عموى ١١2غـرفة رقم ) 9792 9665 94 تربية عام
 )قسم عمم النفس التربوى(

 ( الدور الثالث عموى 498غـــرفة رقـم ) 69١ 566 2٠ تربية اساسى 
 )قسم اصول التربية(

 ( الدور الرابع عموى 528غرفة رقم ) 9٠77 95٠ 2١ اساسى تربية 
 )قسم المغة العربية(

 ( الدور الثانى عموى١92غـرفة رقـم ) 92٠5 9٠78 24 تربية اساسى 
 )قسم الصحة النفسية( 
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 جامعة المنصورة    

 ة ـــــــة التربيـــــكلي   

 ىــــار الشخصــــــان االختبـــــع جلــتوزي               إدارة الدراسة واالمتحانات

 9191/  9109رتبية فى العام اجلامعى كلية الللطالب املرشحني ل

 9109/ 9/   8 األحــــــــــــــد يـــــــــــوم 

 المكان رقم جموس  رقم المجنة  القسم
 إلى  من

 ( الدور الثانى عموى١97غـرفة رقــم ) ١84 257 ١ تربية عام
 )قسم المناهج وطرق التدريس( 

 ( الدور الثانى عموى ١27غرفة رقم ) 64٠ 59١ 5 تربية عام
 )قسم المناهج وطرق التدريس(

 لدور الثانى عموى( ا١6٠غـرفة رقم ) 9952 9٠25 9 تربية عام
 )الجناح األوسط( 

 ( الدور الثانى عموى ١94غـرفة رقم ) 928٠ 995١ 9٠ تربية عام
 )قسم عمم النفس التربوى(

 ( الدور الثانى عموى ١98غرفة رقم ) 95١6 94٠9 92 تربية عام
 )قسم عمم النفس التربوى(

 موى ( الدور الثالث ع44٠غـرفة رقــم ) ١٠9 982 97 تربية اساسى 
 )قسم اصول التربية(

 ( الدور الثالث عموى4١٠غــرفة رقـم ) 4١7 ١9٠ 98 تربية اساسى 
 )قسم اصول التربية( 

 ( الدور الثالث عموى 458غـرفة رقم )  829 694 29 تربية اساسى 
 )الجناح األوسط(

 ب الذين تخمفوا عن الموعد المحدد لهم بجميع المجان.موعد اجراء المقابمة الشخصية لجميع الطال  9/2٠99/  9٠الثالثاء ممحوظة : يوم 

 مدير إدارة الدراسة واالمتحانات                    مدير عام الكمية                       وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب 
  

 )أ.د/ زبيدة محمد قرنى محمد(               )أ/ مجدى محمد عمى السيد (                   )د/ لمياء مصطفى أحمد عمرو(          
 

 



 جامعة المنصورة     

 ة ـــــــة التربيـــــكلي   

 ىــــار الشخصـــــان االختبــــع جلــتوزي                إدارة الدراسة واالمتحانات

 9191/  9109رتبية فى العام اجلامعى كلية الللطالب املرشحني ل 

  9109/ االثنني ثنيــــــــــــــناالم ويــــــــــــ

 المكان رقم جموس  رقم المجنة  القسم
 إلى  من

 عموى الثانى( الدور ١9١غــرفة رقم ) 928 9 9 تربية عام
 (المناهج وطرق التدريس)قسم 

 ( الدور الثانى عموى ١25غـرفة رقم ) 592 ١85 4 تربية عام
 )قسم المناهج وطرق التدريس(

 ( الدور الثانى عموى١59غرفة رقم ) 9٠24 897 8 تربية عام
 ( الدور الثانى عموى ١96غـرفة رقم ) 9664 95١7 9١ تربية عام

 )قسم عمم النفس التربوى(
 ( سيمنار عمم النفس الدور الثانى عموى ١46غـــرفة رقــــم )  986٠ 979١ 95 تربية عام

 الدور الثانى عموى سمنار عمم النفسي ( ١46غـــرفة رقــم )  5١ 9 95 تربية اساسى 
 ( الدور الثالث عموى  4٠8غــرفة رقــم )  989 54 96 تربية اساسى 

 )قسم اصول التربية(
 ( الدور الثالث عموى  492غــرفة رقـــم )  565 4١8 99 تربية اساسى 

 )قسم اصول التربية(
 لث عموى ( الدور الثا 45١غـرفة رقــم )  949 822 22 تربية اساسى 

 )الجناح األوسط(
 ( الدور الرابع عموى  59٠غـرفة رقـم )  9١١١ 92٠6 25 تربية اساسى 

 )قسم الدراسات االجتماعية(
 موعد اجراء المقابمة الشخصية لجميع الطالب الذين تخمفوا عن الموعد المحدد لهم بجميع المجان.  9/2٠99/  9٠الثالثاء ممحوظة : يوم 

 اسة واالمتحانات                    مدير عام الكمية                       وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب مدير إدارة الدر 
  

 )أ.د/ زبيدة محمد قرنى محمد(               )أ/ مجدى محمد عمى السيد (                   )د/ لمياء مصطفى أحمد عمرو(          
 

 



 جامعة المنصورة     

 ة ـــــــة التربيـــــكلي   

 ىــــــــار الشخصــــــان االختبــــــع جلـــــــتوزي      إدارة الدراسة واالمتحانات

 9191/  9109 فى العام اجلامعى امـــة عـــرتبيكلية الللطالب املرشحني ل

 المكان رقم جموس رقم المجنة التاريخ اليوم
 إلى من

 (المناهج وطرق التدريسعموى)قسم  الثانى( الدور ١9١غــرفة رقم ) 928 9 9  9/  9 االثنين

 )قاعة التدريب( الدور الثانى عموى ١٠9غرفة رقم  256 929 2 9/  7 السبت
 )قسم المناهج وطرق التدريس( 

 ( الدور الثانى عموى)قسم المناهج وطرق التدريس(١97غـرفة رقــم ) ١84 257 ١ 9/ 8 األحد 

 ( الدور الثانى عموى)قسم المناهج وطرق التدريس(١25غـرفة رقم ) 592 ١85 4  9/  9 االثنين

 ( الدور الثانى عموى ١27غرفة رقم )  64٠ 59١ 5 9/ 8 األحد 
 )قسم المناهج وطرق التدريس(

 ( الدور الثانى عموى  ١49غـرفة رقم )  768 649 6 9/  7 السبت
 )الجناح االوسط(

 ( الدور الرابع عموى 596غرفة رقم )  896 769 7 9/  7 السبت
 )قسم الدراسات االجتماعية(

 ( الدور الثانى عموى١59غرفة رقم ) 9٠24 897 8  9/  9 االثنين

 ( الدور الثانى عموى )الجناح األوسط(١6٠غـرفة رقم ) 9952 9٠25 9 9/ 8  األحد

 موى)قسم عمم النفس التربوى(( الدور الثانى ع١94غـرفة رقم ) 928٠ 995١ 9٠ 9/ 8  األحد

 ( الدور الثانى عموى )قسم الصحة النفسية(١24غـرفة رقـم ) 94٠8 9289 99 9/  7 السبت

( الدور الثانى عموى )قسم عمم النفس ١98غرفة رقم ) 95١6 94٠9 92 9/ 8  األحد
 التربوى(

 م عمم النفس التربوى(( الدور الثانى عموى)قس١96غـرفة رقم ) 9664 95١7 9١  9/  9 االثنين

 ( الدور الثانى عموى)قسم عمم النفس التربوى(١١2غـرفة رقم ) 9792 9665 94 9/  7 السبت

 ( سيمنار عمم النفس الدور الثانى عموى ١46غـــرفة رقــــم )  986٠ 979١ 95  9/  9 االثنين
 لجميع الطالب الذين تخمفوا عن الموعد المحدد لهم بجميع المجان.موعد اجراء المقابمة الشخصية   9/2٠99/  9٠الثالثاء ممحوظة : يوم 

 مدير إدارة الدراسة واالمتحانات                    مدير عام الكمية                       وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب 
 

 )أ.د/ زبيدة محمد قرنى محمد(               (        )أ/ مجدى محمد عمى السيد            )د/ لمياء مصطفى أحمد عمرو(          
   



 جامعة المنصورة      

 ة ـــــــة التربيـــــكلي   

 ى ــــــــار الشخصـــــــان االختبــــــع جلــــتوزي            إدارة الدراسة واالمتحانات

 9191/  9109فى العام اجلامعى أساسى رتبية كلية الللطالب املرشحني ل

رقم  التاريخ اليوم
 المجنة

 المكان رقم جموس
 إلى من

 ( سيمنار علم النفس ٣٤٦غـــرفة رقــم )  5١ 9 95  9/  9 االثنين
 الدور الثاني علوى 

 ( الدور الثالث علوى  ٤٠٤غــرفة رقــم )  989 54 96  9/  9 االثنين
 )قسم اصول التربية(

 ( الدور الثالث علوى  ٤٤٠ــم ) غـرفة رق ١٠9 982 97 9/ 8  األحد
 )قسم اصول التربية(

 ( الدور الثالث علوى ٤٣٠غــرفة رقـم )  4١7 ١9٠ 98 9/ 8  األحد
 )قسم اصول التربية( 

 ( الدور الثالث علوى  ٤١٢غــرفة رقـــم )  565 4١8 99  9/  9 االثنين
 )قسم اصول التربية(

 ( الدور الثالث علوى  ٤١٤) غـــرفة رقـم  69١ 566 2٠ 9/  7 السبت
 )قسم اصول التربية(

 ( الدور الثالث علوى ٤٥٤غـرفة رقم )  829 694 29 9/ 8  األحد
 الجناح األوسط()

 ( الدور الثالث علوى  ٤٥٣غـرفة رقــم )  949 822 22  9/  9 االثنين
 )الجناح األوسط(

 ( الدور الرابع علوى  ٥٢٤غرفة رقم )  9٠77 95٠ 2١ 9/  7 السبت
 )قسم اللغة العربية(

 ( الدور الثاني علوى٣١٢غـرفة رقـم )  92٠5 9٠78 24 9/  7 السبت
 )قسم الصحة النفسية( 

 ( الدور الرابع علوى  ٥١٠غـرفة رقـم )  9١١١ 92٠6 25  9/  9 االثنين
 )قسم الدراسات االجتماعية(

 موعد اجراء المقابمة الشخصية لجميع الطالب الذين تخمفوا عن الموعد المحدد لهم بجميع المجان.  9/2٠99/  9٠الثالثاء ممحوظة : يوم 

 مدير إدارة الدراسة واالمتحانات                    مدير عام الكمية                       وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب 
 

 )أ.د/ زبيدة محمد قرنى محمد(               )أ/ مجدى محمد عمى السيد (                   رو(  )د/ لمياء مصطفى أحمد عم        
 

 

 

 


